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Horizonte 2020 
Noite dos Investigadores Europeus 

Beneficiários:   Entidades jurídicas estabelecidas nos Estados Membros da União Europeia, incluindo as suas regiões ultraperiféricas, 
serão elegíveis para receber financiamento através de subvenções do Programa Horizonte 2020. 

Ação Código Data de Abertura Data de Encerramento 

European Researchers' Night MSCA-NIGHT-2020bis 01 de outubro 2020 12 de janeiro 2021 

 

Mais informações Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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COSME 
Criar Links para Facilitar uma Contratação Pública de Inovação  

Beneficiários: Lista não exaustiva - organizações sem fins lucrativos (privadas ou públicas); autoridades públicas e suas redes 
ou associações (a nível europeu, nacional, regional ou local); organizações internacionais; universidades ou instituições de 
ensino; centros de investigação; entidades privadas e com fins lucrativos; câmaras de comércio e indústria. 

O objetivo geral deste aviso é lançar uma segunda experimentação do modelo de corretor de contratos púbicos de 
inovação com o objetivo de demonstrar a relevância e eficácia do modelo de cooperação entre os vários stakeholders 
apoiando através dos contratos públicos a promoção da inovação e o apoio aos operadores económicos, em particular 
as PMEs e as start-ups. 
Os objetivos específicos deste aviso são: 
- Demonstrar a relevância e eficácia do método desenvolvido como parte do projeto piloto InnoBroker e, se 
necessário, melhorá-lo explorando outras formas de cooperação; 
- Tornar o modelo de cooperação sustentável, a fim de desenvolver o papel destes corretores na aceleração da 
implementação de contratos públicos para a inovação na Europa; 
- Desenvolver e fortalecer ligações adequadas entre as administrações públicas, o ecossistema de inovação e o setor 
privado, a fim de explorar o potencial de compra dos compradores públicos. Aqui, o principal objetivo continua a ser 
a criação de novas oportunidades para as PME e / ou start-ups desenvolverem novos produtos, serviços e 
aumentarem ou expandirem as suas operações; 
- Apoiar o crescimento e o desenvolvimento de PMEs e start-ups inovadoras , tornando mais fácil para elas responder 
à procura pública através da participação em contratos públicos de inovação e criando um ambiente favorável às 
empresas, reduzindo a carga administrativa para as PMEs (melhorando as condições para as empresas ); 
-  Assegurar a dimensão europeia das soluções a intermediar 
Este aviso apoiará os beneficiários, agindo como Corretores de Contratos Públicos de Inovação, no desenvolvimento 
e implementação de um método sustentável para a facilitação de contratos públicos de inovação com sucesso. Será 
dada especial atenção aos tópicos relacionados com os cuidados de saúde, sustentabilidade ambiental e eficiência 
energética, questões de mobilidade e transportes, transformação digital e modernização dos serviços públicos no 
mercado único europeu. 
Atividades elegíveis: 
Ajustar a função e as tarefas do Corretor de Contratos Públicos de Inovação; 
Criar, promover e gerir uma rede de compradores públicos e participantes no ecossistema de inovação europeu, 
Aconselhar os compradores públicos sobre a definição das suas reais necessidades de aquisição, 
Identificar produtos ou serviços inovadores que atendam às necessidades reais dos compradores públicos, 
Reforçar a partilha de conhecimentos sobre oportunidades de financiamento, aspectos tecnológicos e comerciais 
entre todas as partes interessadas  
Kick-off meeting 
O orçamento total destinado ao cofinanciamento de projetos é de 1 500 000 €. A subvenção máxima por projeto será 
de 750 000 €. A EASME prevê financiar duas propostas. 
A taxa máxima de reembolso é de 90% dos custos elegíveis. 

*fonte: Aviso n.º LINKPP-01-2020 

Data de Abertura: 
10 de dezembro 2020 

Data de Encerramento: 
25 de fevereiro 2021 

Mais informação: 
LINKPP-01-2020  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/linkpp-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Innovation Fund 
Projetos em pequena escala do Fundo de Inovação  

Beneficiários: Entidades privadas, entidades públicas ou organizações internacionais 

Os objetivos do presente aviso de candidatura: 
(a) apoiar projetos de pequena escala que demonstrem tecnologias, processos ou produtos altamente inovadores, 
maduros e com elevado potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa; 
(b) oferecer apoio financeiro adaptado às necessidades de mercado e perfis de risco dos projetos elegíveis, atraindo 
recursos públicos e privados adicionais; 
(c) complementar ao aviso em grande escala, promovendo projetos de menor escala e oferecendo, assim, uma 
oportunidade, em particular para pequenas e médias empresas para terem o seu projeto apoiado. 
Atividades Elegíveis 
a) atividades que apoiam a inovação em tecnologias e processos de baixo carbono nos setores listados no Anexo 
I da Diretiva ETS, incluindo a captura e utilização de carbono ambientalmente seguras (CCU) que contribui 
substancialmente para mitigar as alterações climáticas, bem como produtos substitutos, 
b) atividades estimulam o desenvolvimento e funcionamento de projetos que visam a captura e armazenamento 
geológico de CO2 (CCS) de forma ambientalmente segura, 
c) atividades estimulam o desenvolvimento e funcionamento de tecnologias inovadoras de energia renovável e 
de armazenamento de energia. 
A captura e utilização de carbono podem ser financiadas se a captura de CO2 ocorrer dentro de uma das atividades 
listadas no Anexo I da Diretiva ETS, ou se a utilização de CO2 resultar na substituição de produtos intensivos em 
carbono dos setores listados no Anexo I da Diretiva ETS, mesmo se o carbono for capturado fora das atividades do 
Anexo I. 
Para serem elegíveis os projetos devem ter um gasto mínimo de 2 500 000 € e máximo de 7 500 000 €. 
A dotação máxima para este aviso é de 100 000 000 €, sendo a taxa máxima de financiamento de 60% dos custos 
elegíveis. 
Anexo I  da Diretiva ETS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*fonte: Aviso n.º  InnovFund-SSC-2020-Single-Stage 

Data de Abertura: 
01 de dezembro 2020 

Data de Encerramento: 
10 de março 2021 

Mais informação: 
InnovFund-SSC-2020-single-stage 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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POSEUR 
Apoio a projetos de produção de gases de origem renovável para autoconsumo e/ou injeção na rede   

Beneficiários: Organismos da Administração Central e Setor Empresarial do Estado; Autarquias locais e suas associações; 
Empresas de qualquer dimensão e setor de atividade; Comunidades de Energia Renovável (CER). 

O presente Aviso – Concurso visa o apoio a projetos que se enquadrem nas seguintes tipologias de operações, 
previstas nas seguintes alíneas do artigo 15.º do RE SEUR: 
g) Projetos de produção de gases de origem renovável, na aceção da alínea bb) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
62/2020, de 28 de agosto, referentes ao desenvolvimento e teste de novas tecnologias, para autoconsumo e/ou 
injeção na rede (com TRL igual ou superior a 6); 
h) Projetos de produção de gases de origem renovável, na aceção da alínea bb) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
62/2020, de 28 de agosto, com tecnologias testadas e que não estejam ainda suficientemente disseminadas no 
território nacional, para autoconsumo e/ou injeção na rede. 
Excluem-se do âmbito do apoio ao abrigo do presente Aviso os seguintes projetos: 
i. produção de gases de origem renovável destinados ao armazenamento para re-injeção na rede spelétrica; 
ii. produção de biocombustíveis que não preencham os critérios de sustentabilidade definidos no artigo 17.o da 
Diretiva 2009/28/CE, biocombustíveis produzidos a partir de alimentos, bem como biocombustíveis sujeitos a uma 
obrigação de fornecimento ou mistura. 
O beneficiário terá que assegurar que a operação candidata respeita uma tecnologia elegível identificada no Anexo I 
do Aviso de candidatura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As candidaturas têm de incluir obrigatoriamente investimentos com produção de gases de origem renovável, 
podendo incluir investimentos com armazenamento, transporte e distribuição de gases renováveis, indispensáveis 
para a viabilidade técnica/económica do projeto, sujeitos ao custo-padrão máximo de investimento (CAPEX) por 
tecnologia de armazenamento, transporte e distribuição de gases renováveis, definidos pela DGEG. 
A dotação máxima de Fundo de Coesão afeta ao presente Aviso - Concurso é de € 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de euros). 
A dotação máxima de Fundo de Coesão a atribuir por operação e por beneficiário é de € 5.000.000,00 (cinco milhões 
de euros). 
A percentagem máxima do financiamento é de 85% da despesa elegível apurada. 

*fonte: Aviso n.º POSEUR-01-2020-19 

Data de Abertura: 
18 de dezembro 2020 

Data de Encerramento: 
30 de abril 2021 

Mais informação: 
POSEUR-01-2020-19 

 

https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2020-19-apoio-a-projetos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-gases-de-origem-renov%C3%A1vel-para-autoconsumo-eou-inje%C3%A7%C3%A3o-na-rede/
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-01-2020-19-apoio-a-projetos-de-produ%C3%A7%C3%A3o-de-gases-de-origem-renov%C3%A1vel-para-autoconsumo-eou-inje%C3%A7%C3%A3o-na-rede/
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Oportunidades que permanecem abertas – Avisos nacionais 

Oportunidades que permanecem 

abertas Datas de Encerramento Aviso/Link 

POSEUR:   Investimentos com vista à 
Recolha Seletiva e Valorização de 
Biorresíduos em Portugal 
Continental – 3.º Aviso 

29 de janeiro 2021 POSEUR-11-2020-15 

POSEUR: Resolução de problemas 
de qualidade da água de 
abastecimento com impacte na 
saúde humana 

11 de janeiro 2021 POSEUR-12-2020-17 

 
Oportunidades que permanecem abertas – Horizonte 2020 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento 

Acordo-quadro de parceria em 
tecnologias europeias de 
microprocessador de baixa potência 
(Fase 2) 

18 de agosto 2020 12 de janeiro 2021 

Construção de um futuro resiliente às 
alterações climáticas e de baixo teor 
de carbono: Investigação e Inovação 
para apoio ao Pacto Ecológico 
Europeu 

22 de setembro 2020 26 de janeiro 2021 

Noite dos Investigadores Europeus 01 de outubro 2020 12 de janeiro 2021 

Transformações Socioeconómicas e 
Culturais no Contexto da Quarta 
Revolução Industrial 

01 de outubro 2020 12 de janeiro 2021 

Prémio de Indução: Comboio Único 22 de outubro 2020 21 de setembro 2021 

Mais Informações  Funding & Tender Opportunities 

Oportunidades que permanecem abertas –    EEA Grants 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Desbloquear o potencial 
dos jovens 

01 de setembro 2020 05 de janeiro 2021 Aviso n.º 2020–1 

https://poseur.portugal2020.pt/media/42710/aviso-poseur-11-2020-15.pdf
https://poseur.portugal2020.pt/pt/candidaturas/avisos/poseur-12-2020-17-resolu%C3%A7%C3%A3o-de-problemas-de-qualidade-da-%C3%A1gua-de-abastecimento-com-impacte-na-sa%C3%BAde-humana/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.egregsystem.info/unlockingyouthpotential/uploads/guidance_information/Unlocking%20Youth%20Potential%20CfP.pdf
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Oportunidades que permanecem abertas –    COSME 

Medida Data de Abertura Data de Encerramento Mais Informação 

Co-financiamento de 
compras públicas de 
consórcios de inovação 

29 de outubro 2020 08 de junho 2021 Aviso n.º  PPI-01-2020 

Programa Europeu de 
Excelência de Cluster  com 
o esquema ClusterXchange 
a ligar ecossistemas e 
cidades 

03 de novembro 2020 02 de fevereiro 2021 COS-CLUSTER-2020-3-03 

Alianças estratégicas para a 
adoção de tecnologias 
avançadas pelas PMEs 

10 de novembro 2020 02 de fevereiro 2021 COS-STRAT-2020-3-05 

Estimular a Inovação e a  
Digitlização no Setor do 
Turismo 

24 de novembro 2020 11 de fevereiro de 2021 COS-TOURINN-2020-3-04 

Oportunidades que permanecem abertas – Europa Criativa 

Mais informação  Funding & tender opportunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ppi-01-2020;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-cluster-2020-3-03-european-cluster-excellence-programme-clusterxchange-scheme
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-strat-2020-3-05-strategic-alliances-uptake-advanced-technologies-smes-economic
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cfp_tourinn_2020_final.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

